Kubo estis granda ?eestanto en la
pintkunveno de la Amerikoj

La partoprenintoj en la Popola Pintkunsido mar?adis kontra? la va?ingtona enmiksi?o en la
internaj aferoj de suverenaj landoj. Foto: @peoplessummit22

Los-An?eleso, jun 11 (RHK) La? raportas la informagentejo Prensa Latina, la sennombraj montroj de
subteno igis Kubon la plej ?eestanta el la forestintaj landoj en la IX-a Pintkunveno de la Amerikoj kaj
anka? en la Popola Pintkunveno, amba? ?us finitaj en Los-An?eleso.
La usona registaro kredis, eble, ke ekskludante la kariban landon, neante vizojn kaj trudante obstaklojn,
?ia vo?o estos silentigita, sed la rezulto estis tute mala.
Estis multnombraj subtenaj esprimoj al la plej granda insulo en Karibio en la kunveno, kunvokita de la
prezidento Joe Biden kaj la Organizo de Amerikaj ?tatoj (OEA), okazinta de la 6-a ?is la 10-a de junio en
?i tiu Kalifornia urbo.
La sinsekvo de intervenoj de la gvidantoj de la regiono dum la plenkunsido kun la inkludo de Kubo bildigis
la respekton gajnitan, per digno kaj rezisto, de la kariba lando.

La plimulta aserto estis por la ?esigo de la blokado, kiel sugestis la ?efministro de Dominiko, Roosevelt
Skerrit, kiu konsideris tiun politikon maljusta kaj malrespekta al la rajtoj de la kuba popolo.
Siaflanke, la ?efministro de Bahamoj, Philip Davis, montris la homan dama?on ka?zitan de tiu unuflanka
sie?o kaj avertis, ke "dum ekzistas tiuj punoj kaj blokadoj kaj sankcioj kontra? Kubo, kio estas atingita,
dama?as la lo?antaron".
La prezidanto pro tempore de la Komunumo de Karibaj ?tatoj, John Briceño, memorigis, ke la blokado
kontra? Kubo estas kontra?le?a kaj ofendo al la homaro; "Fakte, ?i estas kontra?-amerika", li atentigis en
sia parolado.
Dum la ministro pri eksteraj aferoj de Antigvo kaj Barbudo, Gaston Browne, kritikis Usonon pro inkludo de
la antila nacio, dum jardekoj, en la punlisto de la monda merkato kaj hemisferaj organizoj.
La prezidento de Argentino, Alberto Fernández, uzis la podiumon por ratifi, ke neniu kiel gastiganto de ?i
tiuj pintkunvenoj havas la rajton decidi kiu ?eestas a? ne.
"Esti gastiganta lando ne donas la kapablon trudi rajton de agnosko", diris Fernández, pro tempore
prezidanto de la Komunumo de Latin-Amerikaj kaj Karibaj ?tatoj, pridubante la pozicion de Va?ingtono.
Ni certe dezirus alian Pintkunvenon de la Amerikoj, diris la argentina prezidento, kiu alvokis ?esigi la
trudajn politikojn, kiuj ka?zas suferon al la popoloj de la regiono.
Tiusence li emfazis, ke Kubo eltenas blokadon de pli ol ses jardekoj trudita en la jaroj de la Malvarma
Milito kaj Venezuelo toleras alian dum pandemio, kiu ruinigas la homaron, trenas kun ?i milionojn da vivoj.
Aliaj subtenaj esprimoj transcenditaj en la IX-a Pintkunveno estis tiu de Adela Panezo, la panama
aktivulino kiu eksi?is kiel proparolanto de la Demokratia Regado-Tablo de la Forumo de la Civila Socio
pro ne cedi al premo kaj rifuzi subskribi deklaron kondamnantan Kubon.
Post tiu okaza?o, la profesorino, kiu estas la provinca kunordiganto de la Movado de Solidareco kun Kubo
en Panamo, forlasis tiun forumon por ali?i al la Popola Pintkunveno, kiu okazis paralele en ?i tiu Kalifornia
urbo.
Malgra? la obstakloj de la usona Registaro por malhelpi ?in, la vo?o de Kubo estis a?data, esprimis
Claudia de la Cruz, kundirektoro de la platformo The People's Forum.
Ne ekzistas amerika kontinento sen Kubo, Venezuelo kaj Nikaragvo, diris De la Cruz.
Ili respondis al la Pintkunveno pri Ekskludo de Biden kaj OAS en Los-An?eleso per renkonti?o de inkludo,
dialogo, inter?an?o kaj kunlaboro, kaj Kubo estis tie.
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